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Nätverket Särskolan 

Närvarande/Presentationsrunda: 

Petra Eriksson- Antagningen Skaraborgs kommunalförbund 

Åsa Fyhr – rektor grundsärskolan Lidköping 

Frida Svahn – rektor grundsärskolan Tidaholm 

Lena Lidberg – rektor grundsärskolan Skara 

Håkan Persson – rektor grundsärskola/gymnasiesärskola Mariestad 

Niklas Holmqvist – gymnasiesärskolan Lidköping 

Tina Hededal – chef utbildningssektorn Essunga 

Information och dialog, Komvux som särskild utbildning – naturbruksförvaltningen, VGR:  

Denna punkt skjuts fram till nästa nätverksmöte.  

Information från intagningskansliet: 

Information om hur eleverna sökt till gymnasiesärskolan. Underlaget läggs i Teamet.  

• Totalt 54 elever, varav 50 elever inom Skaraborg.  

• Förra läsåret antogs totalt 67 elever inom Skaraborg.  

Programkatalogen: 

• Ev. ny text och bild senast 29 april 

• Meddela oss gärna nya tankar och idéer 

Team Nätverket särskolan 

• Diskutera eller informera varandra 

• Tagga: @nätverket särskolan 

• Meddela utbildning@skaraborg.se om ni vill vara med i teamet 

• Protokoll i Teamet och på www.utbildningskaraborg.se 

Fundering:  

Sen ansökan sker på blankett. Här efterfrågas underlag som inte finns med i webbansökan, 

blanketten kommer att ändras som webbansökan.  

Eventuella punkter från grundsärskole- och gymnasiesärskolegrupperna för rektorer:  

Grundsärskolegruppen:  

Nätverkets syfte 

Covid-19 

Hur använder vi de olika personalkategorierna i kommunernas verksamheter. 

Skolgård 

Fritidshem 
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Läroplaner/timplan 

Timplaner kontra buss- och taxitider 

Nättips 

Nästa möte i Skara 

Gymnasiesärskolegruppen: 

Besök på Kavelbrogymnasiet 

Covis-19 

Samläsning – gymnasiesärskolan/gymnasieskolan 

Utbildning från SPSM med start på torsdag vecka 13 

Studieplaner 

Återkoppling: Gemensam utbildningsdag i Lidköping utifrån Marie Nilssons bok Lära för livet. 

Övriga frågor/aktuella frågor: 

• Namnbyte och förändringar av särskolan med förslag om start 1 januari 2023 diskuterades. 

Mer info i länken: https://www.regeringen.se/rattsliga-

dokument/lagradsremiss/2022/02/elevhalsa-och-starkt-utbildning-for-elever-med-

intellektuell-funktionsnedsattning/ 

Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning 

I denna lagrådsremiss lämnar regeringen förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som 

syftar till att stärka elevhälsan och utbildningen för elever med intellektuell 

funktionsnedsättning.  

Även namnet på programkatalogen ska ändras. 

• Flyktingströmmen från Ukraina. 

• Arbetstidsmodeller, personaltäthet, organisation flyttas till nästa nätverksmöte 

Kommande möte läsåret 2021/2022:  

13 maj 2022 kl. 9-12  

Boka möte läsåret 2022/2023: 

Punkten skjuts till nästa möte.  
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